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Strategiczne znaczenie Polskiej Chemii, która stanowi potężny
i fundamentalny budulec gospodarki, sprawia, że jest ona niezbędna
dla dalszego rozwoju i umacniania konkurencyjności kraju. Chemia
będzie niezmiennie pełnić kluczową rolę w realizacji europejskich
celów klimatycznych, stanowiąc jeden z głównych napędów zielonej
transformacji gospodarczej. Polska Izba Przemysłu Chemicznego,
jako ekspercka organizacja reprezentująca branżę w kraju i zagranicą,
od lat podejmuje aktywne działania na rzecz wypracowania jak
najlepszych rozwiązań dla sektora. Platforma wymiany wiedzy
i doświadczeń w bezpośredniej współpracy Członków, którą
stworzyliśmy w PIPC, pozwala wpływać na innowacyjność i rozwój
polskiego przemysłu.
dr inż. Tomasz Zieliński
Prezes Zarządu
Polska Izba Przemysłu Chemicznego

O PIPC
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Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC)
jest organizacją reprezentującą branżę
chemiczną wobec organów administracji
publicznej, krajowej i zagranicznej oraz
organizacji międzynarodowych. Polska Izba
Przemysłu Chemicznego powstała
w 1988 r.
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
jest członkiem kluczowych stowarzyszeń
biznesowych i naukowych w Polsce oraz
jako jedyna organizacja ma prawo do
reprezentowania polskiego przemysłu
chemicznego na arenie międzynarodowej.
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
w gronie Członków zrzesza między innymi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

największych producentów
chemikaliów;
przedsiębiorstwa sektora
petrochemicznego
i rafineryjnego;
firmy transportowe, dystrybucyjne;
przedstawicielstwa firm zagranicznych;
biura projektowe i firmy
technologiczne;
firmy konsultingowe;
instytuty badawcze;
kancelarie prawne;
dostawców aparatury i urządzeń;

Główne cele:
Oddziaływanie na kształt
ustawodawstwa gospodarczego
i socjalnego wspierającego
zrównoważony rozwój przemysłu
chemicznego oraz uwzględniającego
prawa i interesy Członków;

Ochrona praw i reprezentowanie
interesów Członków wobec organów
władzy i administracji państwowej,
organów samorządu terytorialnego
i innych władz, związków
zawodowych pracowników;

Reprezentowanie interesów
gospodarczych i społecznych Członków
na szczeblu ogólnokrajowym
i międzynarodowym;

Wspieranie działań na rzecz rozwoju
branży chemicznej;

Kluczowe
obszary działalności PIPC
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Współpraca
z administracją PL i UE

Rzecznictwo

Innowacyjność

Polityka klimatyczna

Nowe źródła energii

Bezpieczeństwo

Ochrona środowiska

Promocja
konkurencyjności

Wizerunek
i komunikacja

Mechanizmy
ochrony rynku

Zrównoważony
rozwój

Raporty i publikacje
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Udział PIPC w procesie
legislacyjnym

Codzienny monitoring legislacyjny

Opracowywanie stanowisk i propozycji poprawek

Zgłaszanie uwag do założeń projektów aktów prawnych
we współpracy z Członkami, budowanie koalicji
z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami, działania
medialne

Udział w konsultacjach założeń projektów
ustaw i rozporządzeń

Udział w konferencjach uzgodnieniowych
bi- i multilateralnych, spotkania w parlamencie,
ministerstwach, urzędach centralnych
i administracji UE

Udział w pracach komisji parlamentarnych, prezentacja
stanowisk, przygotowanie poprawek legislacyjnych

Współpraca z administracją publiczną - krajową i unijną

Przekazywanie stanowisk legislacyjnych i analiz do Kancelarii
Prezydenta, Kancelarii Premiera, Komisji Europejskiej,
spotkania z decydentami
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Komisje tematyczne PIPC
W Polskiej Izbie Przemysłu
Chemicznego działa 5 komisji
tematycznych – grup roboczych,
w których w sumie uczestniczy ponad
300 przedstawicieli firm członkowskich
PIPC.
Członkami Komisji tematycznych
mogą być wyłącznie przedstawiciele
przedsiębiorstw będących Członkami
PIPC.

Kluczowymi zadaniami Komisji są:
•
oddziaływanie na kształt
prawodawstwa poprzez
przygotowywanie opinii
i stanowisk do projektów aktów
prawnych;
•
wypracowywanie wspólnych
interpretacji przepisów prawa;
•
inicjowanie działań interwencyjnych
w aspektach ważnych dla
funkcjonowania Członków;
•
tworzenie ekspertyz tematycznych;
•
wymiana doświadczeń i dobrych
praktyk;

Komisje tematyczne PIPC:

Komisja Środowiska

Komisja Gospodarki

Europejski Zielony Ład, gospodarka
odpadami, gospodarka o obiegu
zamkniętym, gospodarka wodna, polityka
energetyczno-klimatyczna, dokumenty
referencyjne BREF, ustawa Prawo
ochrony środowiska, oddziaływanie
na środowisko, materiały polimerowe,
zrównoważony rozwój.

Europejski Zielony Ład, zrównoważone
finansowanie, tematy nawozowe,
umowy o wolnym handlu, rynek pracy,
gospodarka o obiegu
zamkniętym, kwestie
podatkowe.

Komisja Badań i Innowacji

Komisja Bezpieczeństwa i Techniki

Współpraca nauka-przemysł,
promowanie prac badawczych
i działań innowacyjnych (m.in. innowacji
technologicznych), Europejski Zielony
Ład, krajowe i unijne finansowe
mechanizmy wsparcia (dotacje)
i programy badawcze, własność
intelektualna, rozwój kadr.

Najlepsze praktyki w zakresie
bezpieczeństwa pracy i procesowego
w przemyśle chemicznym, Europejski
Zielony Ład, aspekty funkcji, wsparcia,
projektowania, realizacji inwestycji,
utrzymania ruchu w zakładach
chemicznych oraz Przemysłu 4.0.

Komisja Transportu i Dystrybucji
Europejski Zielony Ład, transport,
logistyka i dystrybucja produktów
chemicznych, ustawa SENT i SENT Geo,
bezpieczeństwo, kwestie zatrudniania
pracowników, zrównoważony rozwój.
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Fora tematyczne PIPC
W ramach Komisji Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego działają także mniejsze
grupy robocze, tzw. Fora tematyczne, w których podejmowane są prace
dedykowane jednemu szczegółowemu obszarowi.
Fora tematyczne są sukcesywnie tworzone w odpowiedzi na potrzeby Członków
Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.
Członkami Forum, podobnie jak w przypadku Komisji tematycznych, mogą być
wyłącznie przedstawiciele przedsiębiorstw będących Członkami PIPC.

Forum Rozwoju Przemysłu

www.forumrozwojuprzemyslu.org.pl

 
 
Forum Rozwoju Przemysłu (FRP) to dobrowolne porozumienie zawarte pomiędzy
organizacjami branżowymi funkcjonującymi w sektorze przemysłowym. Forum powstało
z inicjatywy Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC) w marcu 2020 r. i stanowi
przestrzeń do współpracy, dialogu i wymiany doświadczeń z komponentem legislacyjno-rzeczniczym.

Komisje tematyczne
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Głównym celem Forum jest jak najlepsza reprezentacja tak ważnej gałęzi gospodarki jaką
jest przemysł, w relacji z administracją państwową, jak i europejską. Koncepcja stworzenia
tak przekrojowej formuły współpracy jest efektem doświadczeń Polskiej Izby Przemysłu
Chemicznego z ostatnich lat. Z wielu źródeł, włączając w to wyraźny głos przedstawicieli
administracji publicznej, słyszymy, iż brakuje jednego, silnego głosu przemysłu.
Forum Rozwoju Przemysłu daje szansę na zbudowanie wspólnego, mocnego głosu
różnym sektorom przemysłu. Obok Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, pierwszymi
organizacjami partnerskimi Forum zostały: Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań,
Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu
Kosmetycznego i Detergentowego, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Polski
Związek Przemysłu Oponiarskiego, Związek Pracodawców AGD – APPLiA.

Fora tematyczne PIPC:

Forum ds. Energii i Klimatu

Forum ds. Klasyfikacji

w ramach Komisji Środowiska

w ramach Komisji Bezpieczeństwa i Techniki

Polityka energetyczno-klimatyczna m.in.:
EU ETS, europejskie prawo klimatyczne,
CBAM, rewizja dyrektywy RED II, rewizja
dyrektywy o opodatkowaniu energii,
rewizja dyrektywy o efektywności
energetycznej.

Klasyfikacja i zarządzanie chemikaliami
m.in. rozporządzenia REACH, CLP
i procesy realizowane przez ECHA i KE,
zagadnienia dotyczące skutecznych
i adekwatnych środków ochrony
pracowników i konsumentów.

Forum ds. Ochrony
Przeciwpożarowej

w ramach Komisji Bezpieczeństwa i Techniki
Przepisy obowiązujące na gruncie prawa
polskiego i UE, rekomendacje standardów
dotyczących ochrony przeciwpożarowej
i innych zagadnień z zakresu działania
jednostek ochrony przeciwpożarowej,
System SPOT, kształcenie kadr w zakresie
pożarnictwa.

Kampania Polska Chemia

Kampania Polska Chemia

Jedyny w Polsce projekt, którego celem jest umacnianie
w Polsce
projekt,
którego celem
wizerunku Jedyny
krajowego
przemysłu
chemicznego
jakojest
sektora
umacnianie
wizerunku
krajowego
przemysłu
dbającego o
środowisko,
innowacyjnego,
tworzącego
miejsca
chemicznego
jako sektora
dbającego rozwoju
o środowisko,
pracy, respektującego
zasady
zrównoważonego
innowacyjnego,
tworzącego
miejsca
pracy,
i odpowiedzialnego społecznie.
respektującego zasady zrównoważonego rozwoju
i odpowiedzialnego społecznie.
www.polskachemia.org.pl

Kongres Kongres
Polska Polska
Chemia
Chemia

KO N G R E S

POLSKA CHEMIA

Kluczowa platforma
prezentacji
Kluczowa wymiany
platformadoświadczeń,
wymiany doświadczeń,
innowacyjnych
pomysłów
oraz budowania
strategii
dla całego
prezentacji
innowacyjnych
pomysłów
oraz
sektora chemicznego
Polsce. dla
Najważniejsze,
coroczne
budowaniawstrategii
całego sektora
chemicznego
spotkanie branży
chemicznej
w Polsce
i w Europie
Centralnej.
w Polsce.
Najważniejsze,
coroczne
spotkanie
branży
chemicznej w Polsce i w Europie Centralnej.
www.kongrespolskachemia.pl
www.kongrespolskachemia.pl

TECHCO Forum

TECHCO
FORUM

TECHCO Forum
Forum spotkań przedstawicieli całego krajowego przemysłu,
przemysłu.
Wydarzenieze
połączone
jest
strefą
płaszczyzną
expo. Wydarzenie
dyskusji, prezentacji,
jest całego
płaszczyzną
case-study
Forum
spotkań
przedstawicieli
krajowego
i najnowszych
dyskusji,
prezentacji,
rozwiązań
case-study
produktowych
i najnowszych
dla całego
rozwiązań
polskiego
przemysłu.
Wydarzenie
jest płaszczyzną
dyskusji,
przemysłu.prezentacji,
produktowych
Zakres
dla całego
tematyczny
polskiego
tegoi najnowszych
przemysłu.
wydarzenia Zakres
dotyczy
m.in.
case-study
rozwiązań
obszarów technologii,
tematyczny
tego
wydarzenia
techniki,
dotyczy
innowacji,
m.in.
energetyki,
obszarów
ochrony
produktowych dla całego polskiego przemysłu.
środowiska,Zakres
technologii,
techniki,
bezpieczeństwa,
innowacji,
przemysłu
energetyki,
4.0ochrony
oraz
połączone
tematyczny
tego
wydarzenia
dotyczy
ze strefą expo.
środowiska,
bezpieczeństwa,
przemysłutechniki,
4.0.
m.in.
obszarów technologii,
innowacji,
energetyki, ochrony środowiska, bezpieczeństwa,
www.techco.pipc.org.pl

ProgramProgram
Bezpieczna
Chemia
Bezpieczna
Chemia
Jedyny w Polsce
projekt
poświęcony
kwestiom szeroko
Jedyny
w Polsce
projekt poświęcony
kwestiom
rozumianego
bezpieczeństwa
skierowany
do przedsiębiorstw
szeroko
rozumianego
bezpieczeństwa
skierowany
sektora chemicznego.
Celem działań
jest
zwiększenieProjekt
do przedsiębiorstw
sektora
chemicznego.
świadomości
znaczenia się
bezpieczeństwa
pracy
w firmachz
koncentruje
wokół zagadnień
związanych
członkowskich
PIPC oraz promowanie
najwyższych
bezpieczeństwem
procesowym,
znaczeniem BHP,
standardów
działań w
obszarze
bezpieczeństwa
całym
legislacją
oraz
współpracą
z organamiwkontroli
przemyśle chemicznym.
i promocją dobrych praktyk. Celem działań jest
zwiększenie świadomości znaczenia bezpieczeństwa
www.programbezpiecznachemia.pl
pracy w firmach członkowskich PIPC oraz

Projekty PIPC
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Projekt Chemia 4.0
Ten Projekt PIPC jest odpowiedzią na wyzwania, na zmiany
i nowe kierunki rozwoju wynikające z wdrażania rozwiązań
„czwartej
„czwartej
rewolucji
rewolucji
przemysłowej”.
przemysłowej”.
Projekt,
Projekt,
jako
jako
pierwszy
pierwszy
w
w Polsce, tworzy platformę łączącą wytwórców, dostawców
i odbiorców produktów i usług.
www.pipc.org.pl/projekty/wewnetrzne/chemia-40

4.0

Chemia

Program ChemHR
Program ChemHR umożliwia m.in. dostosowanie wiedzy
i umiejętności przyszłych absolwentów do potrzeb rynku
pracy. Poprzez współpracę z uczelniami partnerskimi stanowi
wsparcie kształcenia kadr dla branży chemicznej oraz
zacieśnianie współpracy między biznesem a nauką.
www.chemhr.pl

Program „Odpowiedzialność i Troska”
Od 1992 roku pod auspicjami PIPC działa w Polsce światowy
Program Responsible Care („Odpowiedzialność i Troska”). Jest
to prośrodowiskowy program realizowany przez przemysł
chemiczny na całym świecie. Zaangażowane są w niego firmy
sektora chemicznego i branż pokrewnych, które dobrowolnie
realizują działania na rzecz ochrony środowiska, zdrowia
i bezpieczeństwa. W ramach Programu odbywają się liczne
akcje, warsztaty i konferencje środowiskowe.
www.rc.com.pl

System SPOT
System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych
wspiera wszystkich Członków PIPC i Państwową Straż Pożarną
w zakresie w
bezpieczeństwa
zakresie bezpieczeństwa
działań operacyjnych
działań operacyjnych
na terenie
na terenie kraju.
www.systemspot.pl

����HR
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Kampania Polska Chemia

ChemCycling, przełom
w recyklingu odpadowych
tworzyw sztucznych s. 12
Audyt energetyczny
generuje oszczędności
i podnosi konkurencyjność
przedsiębiorstw s. 16

Oficjalna
Polskiej którego
Izby Przemysłu
Chemicznego
Jedyny w gazeta
Polsce projekt,
celem jest
umacnianie
Jedyny
w Polsce
projekt,
którego
Publikacja
jest do
wyższej
kadrycelem
menadżerskiej
wizerunku skierowana
krajowego
przemysłu
chemicznego
jakojest
sektora
umacnianie
wizerunku
krajowego
przemysłu
spółek
działających
w krajowej
branży
chemicznej,
dbającego
o
środowisko,
innowacyjnego,
tworzącego
miejsca
chemicznego
jako
sektora
dbającego rozwoju
o środowisko,
urzędników
administracji
publicznej,
pracowników
polskich
pracy, respektującego
zasady
zrównoważonego
innowacyjnego,
tworzącego
miejsca
pracy,
placówek
dyplomatycznych
oraz uczestników konferencji
i odpowiedzialnego
społecznie.
respektującego zasady zrównoważonego rozwoju
branżowych.
i odpowiedzialnego społecznie.
www.polskachemia.org.pl

Polska Chemia w rozwoju
gospodarki – wyzwania
stojące przed sektorem s. 25
Kompetencje pracowników
kluczem do sukcesu firmy
w transformacji cyfrowej s. 48

KO N G R E S

POLSKA CHEMIA

Kongres Kongres
Polska Polska
Chemia
Chemia
Kluczowa platforma
prezentacji
Kluczowa wymiany
platformadoświadczeń,
wymiany doświadczeń,
innowacyjnych
pomysłów
oraz budowania
strategii
dla całego
innowacyjnych
pomysłów
oraz
Biuletynprezentacji
Programu
Bezpieczna
Chemia
sektora chemicznego
Polsce. dla
Najważniejsze,
coroczne
budowaniawstrategii
całego sektora
chemicznego
spotkanie branży
chemicznej
w Polsce
i w Europie Centralnej.
w Polsce.
Najważniejsze,
coroczne
branży
Część realizacji
Programu
Bezpieczna
Chemiaspotkanie
i jego
chemicznej
w
Polsce
i
w
Europie
działalności publicystycznej. Publikacja trafiaCentralnej.
www.kongrespolskachemia.pl
do ekspertów zajmujących się szeroko rozumianą tematyką
www.kongrespolskachemia.pl
bezpieczeństwa,
w tym cyberbezpieczeństwa, BHP,
bezpieczeństwa procesowego.

TECHCO Forum

TECHCO Forum
Forum spotkań przedstawicieli całego krajowego przemysłu.
WydarzenieForum
jest płaszczyzną
dyskusji, prezentacji,
case-study
spotkań przedstawicieli
całego krajowego
i najnowszych
rozwiązań
produktowych
dla całego polskiego
przemysłu.
Wydarzenie
jest płaszczyzną
dyskusji,
przemysłu.prezentacji,
Zakres tematyczny
tegoi najnowszych
wydarzenia dotyczy
m.in.
case-study
rozwiązań
obszarów technologii,
techniki,
innowacji,
energetyki,
ochrony
produktowych dla całego polskiego przemysłu.
środowiska,Zakres
bezpieczeństwa,
4.0 oraz
połączone
tematycznyprzemysłu
tego wydarzenia
dotyczy
ze strefą expo.
m.in. obszarów technologii, techniki, innowacji,
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TECHCO

Biuletyn Projektu Chemia 4.0

FORUM

CHEMIA4.0

energetyki, ochrony środowiska, bezpieczeństwa,
www.techco.pipc.org.pl
Publikacja, na łamach której zarówno dostawcy, jak
i odbiorcy rozwiązań 4.0 mogą dzielić się doświadczeniami
w zakresie szeroko rozumianej transformacji cyfrowej.
Program
Bezpieczna
Chemia
Program
Bezpieczna
Chemia
Część publicystycznej
działalności
Projektu Chemia 4.0.

BIULETYN PROJEKTU
www.pipc.org.pl

@PolskaChemia

Chemia 4.0
- nasza
teraźniejszość

Grywalizacja
w przemyśle
- nauka przez zabawę
na poważnie

Miedziana
cyfrowa
rewolucja
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Organizator Programu

Jedyny w Polsce
projekt
poświęcony
kwestiom szeroko
Jedyny
w Polsce
projekt poświęcony
kwestiom
rozumianego
bezpieczeństwa
skierowany
do przedsiębiorstw
szeroko
rozumianego
bezpieczeństwa
skierowany
sektora chemicznego.
Celem działań
jest
zwiększenieProjekt
do przedsiębiorstw
sektora
chemicznego.
świadomości
znaczenia się
bezpieczeństwa
pracy
w firmachz
koncentruje
wokół zagadnień
związanych
członkowskich
PIPC oraz promowanie
najwyższych
bezpieczeństwem
procesowym,
znaczeniem BHP,
standardów
działań w
obszarze
bezpieczeństwa
całym
legislacją
oraz
współpracą
z organamiwkontroli
przemyśle chemicznym.
i promocją dobrych praktyk. Celem działań jest
zwiększenie świadomości znaczenia bezpieczeństwa
www.programbezpiecznachemia.pl
pracy w firmach członkowskich PIPC oraz
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Projekty PIPC
Projekt Chemia 4.0

Ten Projekt PIPC jest odpowiedzią na wyzwania, na zmiany
i nowe kierunki rozwoju wynikające z wdrażania rozwiązań
„czwartej rewolucji przemysłowej”. Projekt, jako pierwszy w
Polsce, tworzy platformę łączącą wytwórców, dostawców
Raport
„Przemysł chemiczny w Polsce pozycja,
i odbiorców produktów i usług.

wyzwania i perspektywy”

www.pipc.org.pl/projekty/wewnetrzne/chemia-40
Coroczny raport PIPC pokazujący strategiczną rolę
i najważniejsze dane Polskiej Chemii w gospodarce kraju.
Raport jest kierowany przede wszystkim do przedstawicieli
administracji, parlamentarzystów, europosłów,
Programdziennikarzy
ChemHR
ekonomicznych i branżowych, organizacji pozarządowych,
analityków,
a takżeumożliwia
przedstawicieli
sektora chemicznego
Program
ChemHR
m.in. dostosowanie
wiedzy
i sektorów
powiązanych.
i umiejętności przyszłych absolwentów
do potrzeb
rynku
pracy. Poprzez współpracę z uczelniami partnerskimi stanowi
wsparcie kształcenia kadr dla branży chemicznej oraz
zacieśnianie współpracy między biznesem a nauką.

4.0

Chemia
Raport Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Przemysł
Chemiczny
w Polsce
pozycja, wyzwania, perspektywy

����HR
www.pipc.org.pl

www.chemhr.pl

Program „Odpowiedzialność i Troska”
Analizy i opracowania legislacyjne

Od 1992 roku pod auspicjami PIPC działa w Polsce światowy
Program Responsible
Care („Odpowiedzialność
i Troska”).
Jest
Polska Izba Przemysłu
Chemicznego, jako
ekspercka
to prośrodowiskowy
realizowany
przezraportów,
przemysł
organizacja
branżowa,program
opracowuje
szereg analiz,
chemiczny
na na
całym
świecie.
Zaangażowane
są w niego
firmy
map
drogowych
tematy
kluczowe
z punktu widzenia
sektora,
sektora
i branż Zielony
pokrewnych,
które dobrowolnie
takiechemicznego
jak m.in. Europejski
Ład - mapa
drogowa dla
realizują
działania
na rzecz ochrony
środowiska,
zdrowia
przemysłu
chemicznego,
rozporządzenia
REACH,
CLP.
i bezpieczeństwa. W ramach Programu odbywają się liczne
akcje, warsztaty i konferencje środowiskowe.

Analiza aktualności związanych
z rozporządzeniem REACH i CLP
oraz działaniami podejmowanymi
przez Europejską Agencję
Chemikaliów (ECHA) oraz
potencjalnych problemów dla firm
branży chemicznej w Polsce

www.rc.com.pl
Analiza przygotowana przez Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ
– Instytut Chemii Przemysłowej
dla Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

System SPOT
System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych
wspiera wszystkich Członków PIPC i Państwową Straż Pożarną
w zakresie bezpieczeństwa działań operacyjnych na terenie
kraju.
www.systemspot.pl

Współpraca z organizacjami

The European Chemical
Industry Council (Cefic)

International Council
of Chemical Associations
(ICCA)

European Chemical
Employers Group (ECEG)

Fertilizers Europe

The International
Federation of Industrial
Energy Consumers (IFIEC)

American Chemical
Society (ACS)

World Refining Association
(WRA)

Krajowa Izba Gospodarcza
(KIG)

Komitet Chemii
Polskiej Akademii Nauk

Forum Odbiorców Energii
Elektrycznej i Gazu
(FOEEiG)
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Polska Izba Przemysłu Chemicznego

w ramach
The National Association Board
w Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (Cefic)

jest liderem Klastra Europy Środkowej
i

reprezentuje 7 krajów
(Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Chorwacja, Rumunia)
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Członkostwo w PIPC

Członkowie mają wpływ na krajowe rozwiązania prawne (PIPC
bierze czynny udział w całym procesie legislacyjnym i stale go
monitoruje).

Członkowie uczestniczą w opiniowaniu unijnych regulacji prawnych
m.in. poprzez aktywne członkostwo PIPC w najważniejszych
organizacjach branżowych, tj. Europejska Rada Przemysłu
Chemicznego (Cefic) czy współpracę z MEP’s.

Realny udział w tworzeniu stanowisk i opinii aktów prawnych
konsultowanych z PIPC w zakresie kluczowych aspektów
działalności sektora i poszczególnych Członków.

Możliwość organizacji dedykowanych spotkań omawiających
zakres współpracy kluczowych obszarów wsparcia operacyjnego
niezbędnego firmie ze strony PIPC.

Bezpłatne wsparcie prawne i merytoryczne w zakresie
prowadzonego rzecznictwa, regulacji itp. (np. dostęp do opinii
i analiz przygotowywanych przez dedykowane zespoły ekspertów).

Stały dostęp do opracowań, badań i raportów dotyczących
przemysłu chemicznego.

Stałe wsparcie merytoryczne ekspertów PIPC w obszarach
regulacyjnych i projektowych (tj. bezpieczeństwo pracy i procesowe,
rozwiązania obszarów B+R, współpraca biznes-nauka, CSR).

Wsparcie rozwoju kadr poprzez bezpłatny udział pracowników
w warsztatach, szkoleniach, konferencjach organizowanych przez PIPC.

Możliwość przystąpienia do wybranych projektów PIPC
w charakterze Partnera dająca wpływ na kształtowanie założeń
projektów.

Networking podczas wydarzeń organizowanych przez PIPC.

Możliwość bezpłatnej publikacji artykułów eksperckich
w Magazynie Polska Chemia.

Możliwość bezpłatnej publikacji ogłoszeń Członków
na dedykowanej Platformie Wymiany Informacji Biznesowej PIPC,
tzw. „Giełdzie”.

Galeria zdjęć z wydarzeń PIPC

Prezes Zarządu PIPC, dr inż. Tomasz Zieliński,
VIII Kongres Polska Chemia
Studio telewizyjne VES, Warszawa, czerwiec 2021 r.

Panel dyskusyjny na VII Kongresie Polska Chemia
Studio telewizyjne VES, Warszawa, wrzesień 2020 r.

Prezes Zarządu PIPC, dr inż. Tomasz Zieliński
Debata Kampanii Polska Chemia - europejskie szanse i wyzwania.
Stałe Przedstawicielstwo RP, Bruksela, październik 2019 r.
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V Kongres Polska Chemia
Centrum Konferencyjne Jordanki, Toruń, czerwiec 2018 r.

III Kongres Polska Chemia
Hotel Best Western Premier, Kraków, czerwiec 2016 r.

VI Kongres Polska Chemia
ORLEN Arena, Płock, czerwiec 2019 r.

@ Polska Chemia

pipc@pipc.org.pl

www.pipc.org.pl

+48 22 828 75 06

